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SŁOWO WSTĘPNE

Drodzy czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce nową publikację, której rolą 

będzie przekazywanie najważniejszych i najciekawszych 

wiadomości z naszego miasta. 

„Opole blisko nas” będzie pełnić funkcję kolejnego ogniwa 

pomiędzy miastem a mieszkańcami. W Opolu dzieje się 

tak wiele i brakuje źródła rzetelnych informacji dostępnych 

w wersji elektronicznej. Chcemy aby ta publikacja trafiała 

nie tylko do mieszkańców, ale również wszystkich partne-

rów, którzy współpracują z Opolem w każdej dziedzinie. 

Jeśli uważacie, że jest osoba, która powinna zapoznać się 

z treściami biuletynu, prześlij go dalej! Chcemy, aby ten 

pozytywny wirus rozprzestrzenił się po całym świecie, bo Opole jest tego warte.  

Wszystko co już za nami i  to, co niedługo się zdarzy, znajdzie swoje miejsce na stronach biuletynu. Sprawy tu 

poruszane będą dotykały wielu obszarów działalności miasta tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Pierwszy numer to rozgrzewka i mamy nadzieję, że przy Waszej pomocy i wsparciu ta publikacja z miesiąca na 

miesiąc będzie doskaonalsza i spełni Wasze oczekiwania. 

Czekamy na konstruktywne uwagi i życzymy miłej lektury! 

Ryszard Zembaczyński

Prezydent Miasta Opola

i Zespół Redakcyjny. 



W wyniku realizacji projektu w Opolu miało powstać 

nowoczesne centrum kongresowo-wystawiennicze  

i sportowo-rekreacyjne. Rozważano różne lokalizacje: 

teren zlokalizowany w zachodniej części Szczepano-

wic, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Niemodliń-

skiego i linii kolejowych w kierunku Wrocławia i Nysy, 

teren zlokalizowany na północ od wyrobiska Malina, 

w sąsiedztwie planowanej obwodnicy południowej  

i ronda z obwodnicą północną na ul. Strzeleckiej, 

teren zlokalizowany przy obwodnicy północnej,  

Na początku miała być hala 
widowiskowo-sportowa

W maju tegoż roku został złożony wniosek o wpisanie przez Zarząd Województwa Opol-

skiego inwestycji na listę tzw. IPI, czyli Indykatywnego Planu Inwestycyjnego. Miasto 

Opole planowało pierwotnie zrealizować projekt pn. „Budowa Opolskiego Centrum 

Biznesu, Sportu i Rekreacji w Opolu”, który byłby kluczowy dla regionu opolskiego.

Walka o powstanie dużego centrum w Opolu, w którym moż-
liwa byłaby organizacja spektakularnych imprez o różnym 
charakterze, rozpoczęła się już w 2007 r.
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pomiędzy planowanymi dwoma węzłami drogowymi. 

Pierwotny zakres projektu obejmował przede wszyst-

kim budowę wielofunkcyjnej hali mogącej pomieścić 

do 9000 widzów, dostosowanej do różnego rodzaju 

imprez. Jako zaplecze hali zaplanowano sale konfe-

rencyjne, a także biura instytucji otoczenia bizne-

su. Zlokalizowane  

w obiekcie instytu-

cje wspierać miały 

lokalnych i regio-

nalnych przedsię-

biorców świadcząc 

usługi na rzecz 

małych i średnich 

przedsiębiorstw  

z terenu miasta i ca-

łego województwa. 

W projekcie miała nam wówczas partnerować Poli-

technika Opolska i Samorząd Województwa Opol-

skiego. 

Projekt w takim kształcie został przyjęty na wspo-

mnianą listę IPI i tym samym 

był jednym z pierwszych, 

które otwierały nowy okres 

programowania środków 

unijnych w województwie 

opolskim, na lata 2007-2013.

Zakończona inwestycja sta-

nowić miała dopełnienie 

oferty południowej Polski  

w zakresie wsparcia trans-

feru nowoczesnych tech-

nologii poprzez prezentację 

osiągnięć technologicznych 

oraz wymianę doświadczeń parków technologicz-

nych w Europie pomiędzy przedsiębiorcami, na-

ukowcami.

W trakcie dalszych rozmów nad realizacją projektu 

rozważano także partnerstwo z Uniwersytetem Opol-

skim, który planował utworzyć w Dąbrowie Niemo-

dlińskiej podobne centrum konferencyjne na terenie 

tamtejszego zameczku. Pojawiła się wówczas przez 

chwilę wizja partnerskiego projektu, polegająca na 

stworzeniu centrum 

składającego się  

z dwóch komple-

mentarnych obiek-

tów. W Dąbrowie 

powstałoby Cen-

trum Kongresowe, 

natomiast w Opolu 

realizowana miała 

być funkcja targowa 

i wystawiennicza. 

Brak obiektu pełniącego takie zadanie zaczynał 

być coraz większą bolączką miasta i regionu. 

Do tej pory obiektem, który jako jedyny w Opo-

lu służył większym wystawom i różnego rodzaju 

targom, był tzw. „Okrąglak”. Bu-

dynek ten, oddany do użytku 

ponad 40 lat temu, ze względów 

bezpieczeństwa podlegał czę-

stym, doraźnym modernizacjom. 

Jego przeznaczenie – jako hala 

widowiskowo-sportowa – od 

dnia przekazania do użytko-

wania do dnia dzisiejszego nie 

uległo zmianie. Odbywają się 

tu różnego typu imprezy, m.in.: 

wydarzenia sportowe, mecze 

siatkarskie, koncerty czy też tar-

gi: motoryzacyjne, budownicze, turystyczne i inne. 

Stan budynku pozostawiał i wciąż pozostawia jednak 

wiele do życzenia, przez co dalsza jego eksploatacja  

Zadaniem jednostki jest 
świadczenie profesjonalnych 
usług okołobiznesowych na 
rzecz przedsiębiorców. Na 
terenie Centrum odbywać się 
będą wydarzenia o charak-
terze otwartym i masowym,  
o zasięgu regionalnym, kra-
jowym i międzynarodowym. 

Całkowity koszt projektu 36 471 577,44 PLn

Wysokość dofinansowania 13 593 095,04 PLn

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2007-2013 – 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

oraz Budżet Państwa

Termin realizacji projektu 2011-2014 r.

Projektant
Pracownia architektoniczna 

Archimental S.C.

Wykonawca
Omicron’s S.R.L., Przedsiębiorstwo 

Usługowo – Produkcyjne „POM”
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podczas organizacji targów była niemożliwa.  

Dodatkowo ostateczny kształt Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Opolskie-

go na lata 2007-2013 zmusił samorząd Opola do 

zweryfikowania pierwotnych planów i rezygnacji 

z łączenia funkcji widowiskowych i sportowych  

w jednym obiekcie. 

Te wszystkie okoliczności sprawiły, że najlepszym 

rozwiązaniem okazało się być złożenie wniosku  

o dofinansowanie projektu pod nazwą „Regionalne 

Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu”.

Jego powstanie wynika przede wszystkim z niewy-

starczającej liczby obiektów instytucji otoczenia  

biznesu w naszym regionie. W Opolu zlokalizowa-

nych jest zbyt mało obiektów z przeznaczeniem 

konferencyjnym i szkoleniowym. Istniejące obiekty 

oferują co prawda sale z nowoczesnym wyposaże-

niem i zapewniają najlepsze rozwiązania techno-

logiczne, jednak w większości są to sale dla małej 

grupy osób. Tylko w nielicznych opolskich obiektach 

zorganizować można sympozja, konferencje czy 

bankiet na ponad 200 osób. 

Powstały obiekt ma zatem stworzyć lepszy dostęp do 

instytucji okołobiznesowych takich jak: inkubatory 

przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra 

logistyczne, klastry czy też strefy biznesu. 

W tym celu utworzono także specjalną jednostkę, 

która będzie obiektem zarządzać. Jednostka ta 

sklasyfikowana została jako Instytucja Otoczenia Biz-

nesu. Podmiot aktualnie działa na podstawie Ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. 

Zadaniem jednostki jest świadczenie profesjonalnych 

usług okołobiznesowych na rzecz przedsiębior-

ców. Na terenie Centrum odbywają się wydarzenia  

o charakterze otwartym i masowym, o zasięgu 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  

W nowopowstałym obiekcie organizowane są przede 

wszystkim wystawy i targi przemysłowe (branża 

spożywcza, elektryczna, elektromaszynowa), bu-

dowlane, turystyczne, motoryzacyjne, hobbystyczne, 

medycyny naturalnej itp. Ponadto na terenie Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowego odbywać się będą 

giełdy przedsiębiorczości, giełdy ofert inwestycyj-

nych oraz giełdy kooperacyjne, umożliwiające przed-

siębiorcom nawiązywanie między sobą współpracy 

oraz kontaktów biznesowych. 

Tekst: Aleksandra Kula
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Główna hala wielofunkcyjna o powierzchni 2400 m2 

posiada system mobilnych, dźwiękoszczelnych ścian 

wewnętrznych, który umożliwia aranżację przestrzeni 

stosownie do potrzeb planowanego wydarzenia. 

Przystosowana jest m.in. do organizacji targów, 

wystaw konferencji, szkoleń, koncertów, bankietów, 

pokazów mody nawet dla 2500 osób. Powierzchnię 

hali można podzielić na 4 niezależne strefy. System 

CWK - o obiekcie

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt 

przystosowany do realizacji różnorodnych wydarzeń. Funkcjonalna powierzchnia 

wystawiennicza i konferencyjna z mobilnymi, dźwiękoszczelnymi ścianami oraz bo-

gata infrastruktura centrum spełnia oczekiwania realizatorów: targów, kongresów, 

konferencji, szkoleń, wystaw, koncertów, imprez modowych, imprez sportowych.

Targami EXPO Opole – Biznes bez granic, które odbyły się  
w terminie 10-12 stycznia 2014 r. zainaugurowało działalność 
zlokalizowane przy ul. Wrocławskiej 158 Centrum Wystawien-
niczo-Kongresowe w Opolu. To pierwszy i najnowocześniejszy 
tego typu obiekt w Opolu i na Opolszczyźnie.
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nagłośnieniowy i multimedialny umożliwia równo-

ległe, niezależne prowadzenie szkoleń, prelekcji, 

konferencji z wykorzystaniem najnowocześniejszych 

źródeł prezentacji.

Do dyspozycji jest scena z możliwością rozbudo-

wy do 100 m2, w pełni wyposażone garderoby  

z węzłem sanitarnym, mobilne trybuny dla 300 osób 

oraz krzesła, stoliki i stoły bankietowe.

Hala wyposażona jest w nowoczesny system nagło-

śnieniowy, główny ekran projekcyjny 16:9 o wym. 

1150x650 cm i 3 ekrany na mobilnych ścianach. Dys-

ponuje 4 projektorami i 4 kabinami do tłumaczeń 

symultanicznych, mównicami i systemem prezydial-

no-lektorskim. Hala ma dostęp światła dziennego  

z możliwością zaciemnienia w części sektorów.

Obiekt posiada bramy wjazdowe dla samochodów 

ciężarowych, powierzchnię magazynową oraz kanały 

medialne pod podłogą.

Na piętrze zlokalizowana jest funkcjonalna sala 

konferencyjna o powierzchni 200 m2 z systemem 

mobilnych, dźwiękoszczelnych ścian oraz nieza-

leżnym systemem multimedialnym pozwalającym 

na wydzielenie trzech odrębnych pomieszczeń na  

organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań 

biznesowych. Mogą się  tu  odbywać wydarzenia dla 

200 osób. Sale są klimatyzowane, mają dostęp światła 

dziennego i możliwość zaciemnienia. Ich usytuowanie 

bezpośrednio przy windzie ułatwia dostęp osobom 

niepełnosprawnym. 

Centrum dysponuje komfortowym holem, szat-

nią, antresolą, zapleczem magazynowym i gastro-

nomicznym, najnowocześniejszymi rozwiązania-

mi multimedialnymi, Internetem Wi Fi, systemem  

automatycznie sterowanych rolet pozwalających na 

zaciemnienie wnętrz.

Do dyspozycji gości jest parking z 300 miejscami dla 

samochodów osobowych oraz miejsca dla autokarów 

i samochodów dostawczych.

Tereny zewnętrzne o powierzchni 2000 m2 mogą być 

wykorzystane pod organizację imprez plenerowych. 

Tekst: Bożena Bednarek
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Obok nich ofertę zaprezentowały instytucje naukowe 

i kulturalne, m.in. Politechnika Opolska, Opolski Teatr 

Lalki i Aktora, Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum 

Wsi Opolskiej, ofertę atrakcji turystycznych regionu 

można było poznać na stoiskach Opolskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej.

W oficjalnym otwarciu targów licznie uczestniczyli 

goście z regionu i kraju. Symbolicznego przecięcia 

Ponad 60 wystawców zaprezentowało potencjał biznesowy, naukowy, turystyczny i kultu-

ralny Opola i Opolszczyzny. Wśród wystawców znalazły się tak znane marki, jak m.in. Stegu, 

Filplast, Galmet, Itaka, Stelmach, Sindbad, Multiserwis i CeWe Color, Politechnika Opolska. 

Ponad 7 tysięcy osób odwiedziło Targi EXPO Opole – biznes 
bez granic, inaugurujące działalność Centrum Wystawien- 
niczo-Kongresowego w Opolu mieszczącego się przy  
ul. Wrocławskiej 158. Odbyły się one w terminie 10-12 stycznia 
2014 r. Podczas wydarzenia ofertę zaprezentowało ponad 60 
wystawców z Opola i regionu.

TARGI EXPO Opole. 
Biznes bez granic.
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wstęgi dokonali Ryszard Wilczyń-

ski – Wojewoda Opolski, Andrzej 

Buła – Marszałek Województwa 

Opolskiego, Krzysztof Kawałko –  

Zastępca Prezydenta Miasta Opola 

i Mirosław Pietrucha – Dyrektor 

Centrum Wystawienniczo-Kon-

gresowego w Opolu. Podczas uro-

czystego otwarcia podpisane zo-

stały porozumienia o współpracy 

z Politechniką Opolską, Agorą S.A. 

i Opolską Blogosferą Kulinarną. 

Przez wszystkie dni targów  

w salach konferencyjnych odby-

wały się prezentacje skierowa-

ne do różnych grup odbiorców. 

Przedstawiciele biznesu mogli 

dowiedzieć się o funduszach 

unijnych na lata 2014-2020 i moż-

liwościach uzyskania wsparcia  

finansowego, na zasadach nowo-

czesnego faktoringu, a także jak 

wykorzystać neurodydaktykę, jako 

narzędzie wspierające działania 

biznesowe. Kolejnym interesującym tematem była 

prezentacja dotycząca zawodów przyszłości. 

Atrakcją drugiego dnia targów EXPO Opole był pokaz 

mappingu 3D zaprezentowany na ścianie budynku. 

Elewacja rozświetliła się wszystkimi kolorami, fasada 

zaczęła wirować i udaliśmy się w niesamowitą mię-

dzyplanetarną podróż w czasoprzestrzeni...

W sobotę można było także uczestniczyć w wyjątko-

wej prezentacji przygotowanej i poprowadzonej przez 

dr. Andrzeja Boczarowskiego – „rekonstruowanie 

przeszłości nowoczesnymi metodami cyfrowymi”. 

Przez trzy dni wydarzenia goście chętnie uczestniczyli 

w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Opol-

ską Blogosferę Kulinarną, dzieci doskonale bawiły się 

w specjalnie zaaranżowanym kąciku zabaw. Opolski 

Teatr Lalki i Aktora przygotował warsztaty z animacji 

pt. Poznajemy lalki, które poprowadził aktor Andrzej 

Mikosza. 

 W niedzielę, trzeciego dnia targów na terenach 

zewnętrznych w ramach działań XXII Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywała się Konkur-

sowa Jazda Samochodem. Bez wątpienia największą 

atrakcją ostatniego dnia wydarzenia był występ 

Kabaretu Młodych Panów, który obejrzało ponad 

600 widzów.

Tekst: Bożena Bednarek
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Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniu OPOLE SPORT FAIR, które 
odbędzie się w dniach31.05-1.06. 2014 roku w nowym obiekcie, w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym  
w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 158. Coraz większa świadomość społeczeństwa w zakresie aktywności ruchowej,  
a także panująca moda na zdrowy styl życia idą w parze z mnogością różnych form i dyscyplin sportu, które 

wymagają nieraz bardzo zaawansowanego sprzętu, odzieży, odżywiania i wsparcia fachowców. OPOLE SPORT FAIR to doskonała platforma do 
przedstawienia swojej oferty szerokiemu gronu zainteresowanych odbiorców. Rozbudowany program wydarzeń towarzyszących to wyjątkowy 
atut nadchodzącego wydarzenia.

FIESTA GARDEn to trzydniowa wystawa targowa skierowana do przedstawicieli branży ogrodniczej jako platforma 
wymiany informacji o usługach i produktach oraz okazja do prezentacji swojej oferty. Jest to także oferta dla klien-
ta indywidualnego, który kompleksowo uzyska bogaty i różnorodny przegląd branży a także będzie miał okazję  
zasięgnięcia porad i konsultacji eksperckich. Skierowane są także dla osób poszukujących odpowiedzi na pytania: jak 
zaprojektować ogród?, jakie rośliny dopasować aby ogród pięknie wyglądał cały rok?, jakie są trendy w zabudowie 

tarasowej lub czym nawieźć ziemię, by odwdzięczyła się pięknym plonem? naszym celem jest dotarcie do mieszkańców województwa opolskiego 
oraz województw sąsiadujących, zainteresowanych branżą ogrodniczą.
Spodziewamy się zainteresowania zarówno ze strony właścicieli firm ogrodniczych lub związanych z branżą, działkowców, hodowców warzyw, 
sadowników, szkółkarzy, jak i architektów krajobrazu, florystów, producentów, hurtowników i hobbystów ogrodnictwa a także młodzieży ze szkół 
średnich i wyższych o profilu ogrodniczym lub związanym z architekturą krajobrazu.

Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Festiwalu Piwa, Wina & Sera, który odbędzie 
się 4 - 5 października 2014 roku w nowym obiekcie, Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu, przy ulicy 
Wrocławskiej 158. Główną ideą Festiwalu Piwa, Wina & Sera jest popularyzacja kultury wina, piwa i serów.
OpolFest to impreza skierowana zarówno do adresata biznesowego, jaki i do klientów indywidualnych, czyli również 
do Państwa potencjalnych odbiorców. Podczas imprezy będą mieli Państwo niepowtarzalną okazję spotkać się z nimi, 
wypromować markę i miejsce, a przede wszystkim zachęcić do wyboru Państwa wyjątkowego produktu.
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Festiwal to doskonała okazja do:
•	 pozyskania nowych klientów
•	 wzmocnienia kontaktów ze stałymi klientami
•	 wypromowania marki
•	 wzmocnienia wizerunku firmy
•	 rozpoznania oczekiwań klientów
•	 uzyskania natychmiastowej opinii o produktach i firmie
•	 porównania z konkurencją

Zakres branżowy:
•	 browary: regionalne polskie i z zagranicy, o zasięgu ogólnopolskim
•	 producenci i dystrybutorzy wina
•	 sektor enoturystyki
•	 producenci i dystrybutorzy sera
•	 producenci i dystrybutorzy akcesoriów do piwa, wina i serów

•	 dystrybutorzy kawy i akcesoriów
•	 napoje bezalkoholowe
•	 media branżowe
•	 szkoły sommelierów, serowarów
•	 birofilów i oraz inne

Nasze atuty:
•	 nowy, wielofunkcyjny obiekt
•	 silna kampania promocyjna
•	 bogaty program imprez towarzyszących: warsztaty, prezentacje, 

szkolenia
•	 najlepsze warunki ekspozycyjne za atrakcyjną cenę
•	 obsługa Wystawców na najwyższym poziomie
•	 atrakcyjna oprawa artystyczna

Nadchodzące wydarzenia:
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Jak ocenia Pan przebieg Targów Expo 
Opole?
Bardzo dobrze! Impreza była doskonale przygotowana  

i przebiegała na najwyższym poziomie. Nie było 

żadnych sytuacji, które mogłyby spowodować nie-

zadowolenie klientów i gości. To dla nas bardzo 

ważne, bo było to pierwsze, korzystające ze wszyst-

kich możliwości obiektu, wydarzenie. Hala została 

wykorzystana w 100 procentach. W części wysta-

wienniczej wystawcy zaprezentowali potencjał biz-

nesowy, naukowy, kulturalny i turystyczny Opola  

i Opolszczyzny. Równolegle zarówno wewnątrz, jak  

i na terenach zewnętrznych, odbywały się wydarzenia 

towarzyszące imprezie. Podczas występu Kabaretu Mło-

dych Panów mogliśmy zobaczyć jak doskonale obiekt 

sprawdza się jako miejsce wydarzeń kulturalnych. Na 

terenach zewnętrznych odbył się pokaz mappingu 3D 

oraz konkursowa jazda samochodem w ramach dzia-

łań XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

W zlokalizowanych na piętrze salach konferencyjnych 

WYWIAD Z DYREKTOREM CENTRUM 
WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO
Mirosławem Pietruchą

TEM
AT PRZEW

ODnI
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przez cały czas obywały się prezentacje, warsztaty, 

spotkania, podczas których wykorzystane były ich 

możliwości techniczne. Bardzo się cieszę, że tak 

skomplikowane – inaugurujące działalność centrum 

wydarzenie – przebiegło tak sprawnie, a obiekt spełnił 

oczekiwania.

Ile osób odwiedziło targi? Czy efekt końcowy 
Pana zadowala?
Podczas targów Expo Opole, na które dla zwiedzają-

cych wstęp był wolny, nie prowadziliśmy dokładnych 

statystyk. W tej chwili na podstawie danych, którymi 

dysponujemy mogę powiedzieć, że targi odwie-

dziło około 7-9 tysięcy osób z 

terenu całego województwa 

opolskiego, a także spoza jego 

granic. Przez cały czas wszyst-

kie miejsca na naszym parkingu 

były zapełnione! Oczywiście, że 

jestem zadowolony z takiego 

efektu, bo znaczy on, że to, na 

co całym zespołem pracowali-

śmy spotkało się z przychylnym 

przyjęciem. Przy realizacji kolejnych wydarzeń wpro-

wadzimy już system pozwalający na prowadzenie 

dokładnej statystyki. 

Jakimi atutami dysponuje opolskie CWK 
w porównaniu z innymi tego typu obiek-
tami w Polsce?
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe jest pierw-

szym tak funkcjonalnym obiektem o charakterze 

wystawienniczo-konferencyjnym w Opolu i regionie. 

Posiada system mobilnych, dźwiękoszczelnych ścian 

pozwalających na aranżację przestrzeni stosownie do 

potrzeb organizowanego wydarzenia. Nowoczesny 

system multimedialny i nagłośnieniowy, scena, mobil-

ne trybuny, bogate zaplecze techniczne i wyposażenie 

sprawiają, że centrum jest doskonałym miejscem na 

organizację różnorodnych wydarzeń – targów, kon-

ferencji, spotkań firmowych, wydarzeń kulturalnych. 

Warta podkreślenia jest także lokalizacja centrum, 

łatwy dojazd i duża ilość miejsc parkingowych. Na-

prawdę bardzo dobrze wypadamy na tle kraju, o czym 

świadczy duże zainteresowanie obiektem. 

Jakiego typu imprzy chciałby Pan zreali-
zować w CWK?
Oczywiście zgodne ze statutem, czyli jako jednostka 

otoczenia biznesu. Dlatego chcemy ściśle współpra-

cować ze środowiskiem biz-

nesowym. W związku z tym 

bardzo dużą wagę przywiązu-

jemy do organizacji targów, ale 

planujemy także organizację 

konferencji czy warsztatów. Bar-

dzo ważne jest dla nas sprowa-

dzenie takich wydarzeń z kraju  

i zagranicy. W statucie mamy 

także określone, że możemy 

organizować również wydarzenia o innym charakterze, 

m.in. kulturalnym. Planujemy organizację kilku koncer-

tów rocznie.  Mamy już za sobą koncert Raya Wilsona  

z projektu Genesis Classic a także targii edukacji EDU.

Czego życzy Pan sobie na 2014 rok?
Życzliwości i wsparcia zarówno samorządu, jak  

i mieszkańców Opolszczyzny, bo tylko w ten sposób 

jesteśmy w stanie wypromować Opole i wojewódz-

two opolskie jako miejsce przyjazne biznesowi, które 

warto odwiedzać.

Tekst: Aleksandra Śmierzyńska

Centrum Wystawienniczo- 

Kongresowe jest pierwszym 

tak funkcjonalnym obiek-

tem o charakterze wysta-

wienniczo-konferencyjnym 

w Opolu i regionie. 
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Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, po 

raz czwarty zorganizowali Modelowe Obrady Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych – SilMUN 2014, które 

odbyły się w dniach 8 – 10 stycznia 2014 r. w Opolu, 

pod patronatem Wojewody Opolskiego, Marszałka 

Województwa Opolskiego, Prezydenta Miasta Opola 

oraz Radia Opole i Gazety Wyborczej. Listy – od zapro-

szonych gości – Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra 

Spraw Zagranicznych RP, Europosłów, Władz Regionu 

i Miasta – zostały odczytane na Ceremonii Otwarcia.

Modelowe Obrady ONZ to symulacje obrad, organi-

zowane na całym świecie przez licealistów i studen-

tów. Silesian Model United Nations to konferencja, 

podczas której uczestnicy wcielają się w delegatów 

Modelowe Obrady 
ONZ - SilMUN 2014 

Obrady są dla młodych dyplomatów znakomitą okazją do rozwijania zdolności przy-

wódczych, oratorskich oraz negocjacyjnych. Całe obrady, zgodnie z protokołem  

dyplomatycznym, odbywają się w języku angielskim.

Modelowe Obrady ONZ to symulacje obrad, organizowane 
na całym świecie przez licealistów i studentów.
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ONZ wybranego przez siebie pań-

stwa, tworząc sześcioosobowe 

grupy. Każdy delegat reprezen-

tuje interesy własnego państwa. 

Wymaga to od uczestników nie 

tylko solidnego przygotowania się  

w sferze wewnętrznej polityki kra-

ju, którego jest reprezentantem, 

ale również pojęcie ogólnego 

zarysu polityki zagranicznej, co umożliwi stworzenie 

Rezolucji - jednego z ważniejszych dokumentów ob-

rad. Rezolucja prezentuje konkretne rozwiązania dla 

problemów dzisiejszego świata, nierzadko proponując 

proste, konstruktywne, efektywne i długoterminowe 

sposoby działania. W tym roku młodzi dyplomaci 

pracowali w sześciu komisjach nad wybranymi proble-

mami współczesnego świata, reprezentując 20 krajów 

członkowskich: Komisja Bezpieczeństwa obradowała 

nad konfliktem syryjskim, Komisja Praw Człowieka – 

nad rozwiązaniami problemów emigrantów z Afryki 

Północnej do krajów basenu Morza Śródziemnego, 

Komisja Ekonomiczno – Społeczna – nad kryzysem po-

lityczno – ekonomicznym w Egipcie, Komisja Rozwoju –  

nad zbyt wczesnymi i przemocowymi małżeństwami 

młodych kobiet, np. w Turcji, Biuro ds. Przestępstw i 

Narkotyków – nad skutkami handlu ludźmi. Wszystkie 

rezolucje z proponowanymi rozwiązaniami podjętych 

problemów zostały przez Zgromadzenie przyjęte na 

piątkowej sesji SilMUN. 

Obrady są dla młodych dyplomatów znakomitą okazją 

do rozwijania zdolności przywódczych, oratorskich oraz 

negocjacyjnych. SilMUN daje licealistom z wielu polskich 

miast (Warszawy, Gdyni, Krakowa, Łodzi, Gliwic) szansę 

spotkania się, wymiany doświadczeń, zawarcia nowych 

znajomości oraz wspólnej, konstruktywnej pracy.  

W tym roku obrady po raz pierwszy na Opolszczyźnie 

zyskały wymiar międzynarodowy - udział w nich wzięli 

uczniowie z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Chin, 

Białorusi. Całe obrady, zgodnie z protokołem dyploma-

tycznym, odbywają się w języku angielskim.

Udział w projekcie to także nauka dyplomacji, współ-

pracy w grupie, podejmowania istotnych decyzji, 

dyskusji problemowej, szukania kompromi-

sów i pragmatycznych rozwiązań, współpraca  

w grupie, zaangażowanie w sprawy świata, lep-

sze poznanie polityki danych państw i regionów, 

poszerzanie horyzontów, możliwość zetknięcia 

się z zupełnie różnymi poglądami - sposobność, 

aby na kilka dni stać się prawdziwym dyplo-

matą. I nawiązać wiele kontaktów, przyjaźni  

z rówieśnikami z całego świata. 

Tekst: Joanna Raźniewska – Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Opolu. 
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Z ogromną przyjemnością informujemy, że opolskie 

szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem pro-

wadzącym jest Miasto Opole po raz kolejny uplasowały 

się na bardzo wysokich pozycjach w kolejnej edycji 

Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 

2014. Wśród grona najlepszych szkół znalazły się m.in. 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie wcho-

dzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących -  

31 miejsce, 29 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów 

Ogólnokształcących 2014 i 43 miejsce w Rankingu 

Szkół Olimpijskich 2014 oraz Publiczne Technikum 

Nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycz-

nych im. Tadeusza Kościuszki – 17 miejsce, 26 miejsce  

w Rankingu Maturalnym Techników 2014 oraz 5 miejsce 

w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2014, natomiast 

Opolskie szkoły ponadgimnazjalne 
w ogólnopolskim rankingu

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 to w istocie sześć rankingów 

odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. 

Opolskie szkoły ponadgimnazjalne po raz kolejny uplasowały 
się na bardzo wysokich pozycjach w kolejnej edycji Ogólno-
polskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014
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w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 – Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Marii Konopnickiej wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr II – 23 miejsce.

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjal-

nych 2014  znalazły się również następujące szkoły, 

dla których organem prowadzącym jest miasto Opole:

•	 Publiczne	Liceum	Ogólnokształcące	Nr	II	z	Oddzia-

łami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej wchodzące  

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II, Publicz-

ne Liceum Ogólnokształcące Nr V wchodzące w skład 

Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, Publiczne Liceum Ogólnokształcące  

Nr 1 im. Mikołaja Kopernika wchodzące w skład Zespo-

łu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Ogólnokształcąca 

Szkoła Sztuk Pięknych wchodząca w skład Zespołu 

Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego  

im. Jana Cybisa.

•	 Publiczne	Technikum	Nr	3	wchodzące	w	skład	

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Rowec-

kiego „Grota”, Publiczne Technikum Nr 1 wchodzące  

w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-

cych im. Kazimierza Gzowskiego, Publiczne Technikum 

Nr 4 im. Rtm. Witolda Pileckiego wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Mechanicznych, Publiczne Technikum 

Nr 7 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Staszica, Publiczne Technikum Nr 2 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 

im. Bronisława Koraszewskiego.

W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcą-

cych 2014 znalazło się również Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Marii Konopnickiej wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr II. Natomiast w Rankingu 

Szkół Olimpijskich 2014 znalazły się również: Publiczne 

Technikum Nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”. 

W Rankingu Maturalnym Techników 2014 znalazły się: 

Publiczne Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza 

Gzowskiego, Publiczne Technikum Nr 3 wchodzące  

w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana 

Roweckiego „Grota”. Z kolei w Rankingu Egzaminów 

Zawodowych 2014 znalazły się następujące szkoły: 

Publiczne Technikum Nr 4 im. Rtm. Witolda Pileckiego 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, 

Publiczne Technikum Nr 3 wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego 

„Grota”, Publiczne Technikum Nr 1 wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. 

Kazimierza Gzowskiego.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych  
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podzielony został na ranking liceów ogólnokształcących  

i ranking techników. Zgodnie z postanowieniem  

Kapituły Rankingu – licea ogólnokształcące w Polsce 

oceniane są za pomocą trzech kryteriów tj.: sukcesy 

szkoły w olimpiadach (waga 30%), wyniki z egzaminu 

maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (waga 

25%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmio-

tów dodatkowych (waga 45%).  Natomiast technika, 

oceniane są za pomocą czterech kryteriów tj.: sukcesy 

szkoły w olimpiadach (20%), wyniki z egzaminu matu-

ralnego z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki 

z egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych 

(25%), wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe (30%). 

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimna-

zjalnych 2014 to w istocie sześć rankingów 

odzwierciedlających główne aspekty pracy 

szkół oraz różnorodność ich misji. Przede 

wszystkim są to dwa rankingi główne:

•	 Ogólnopolski Ranking Liceów Ogól-

nokształcących 2014 (ranking trzy-

kryterialny), który prezentuje 500 

najlepszych liceów w Polsce.

•	 Ogólnopolski Ranking Techników 

2014 (czterokryterialny), który pre-

zentuje 300 najlepszych techników 

w naszym kraju.

•	 Uzupełnieniem rankingów głównych 

są cztery ogólnopolskie rankingi w poszczególnych 

kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

•	 Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 

2014 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, 

których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 

2013 r.

•	 Ranking Maturalny Techników 2014 (dwukryterialny),  

prezentujący 200 techników, których uczniowie 

najlepiej zdali maturę w maju 2013 r.

•	 Ranking Szkół Olimpijskich 2014 (jednokryterialny), 

który prezentuje 200 liceów i techników, których 

uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólno-

polskich olimpiadach w roku szkolnym 2012/2013.

•	 Ranking Egzaminów Zawodowych 2014, pokazu-

jący 150 techników, które najskuteczniej przygo-

towały swoich uczniów do zdawania egzaminów 

zawodowych w roku szkolnym 2012/2013.

Sukces naszych szkół potwierdza kompetencje opol-

skich nauczycieli, którzy potrafią i chcą pracować  

z młodymi ludźmi, jak również potrafią ich zmotywo-

wać do nauki. 

Wszystkim, którzy przyczynili się sukcesu naszych szkół, 

w tym nauczycielom, uczniom i ich rodzicom gratulu-

jemy i jednocześnie życzymy zdobywania kolejnych 

sukcesów, jak również pomyślności w życiu osobistym. 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim wyróżnionym za 

to, że ich umiejętności i osiągnięcia promują edukację 

Miasta Opola w najlepszym wydaniu.

Tekst: Kinga Pierzak-Kostuś
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16 nowych autobusów MAN Lion’s City wyjechało 

z końcem 2013 roku na opolskie drogi. Można je 

spotkać praktycznie na wszystkich liniach komuni-

kacji miejskiej obsługiwanych przez Miejski Zakład 

Komunikacyjny Sp. z o. o. Zakup pojazdów możliwy 

był dzięki emisji przez Miasto Opole obligacji na 

kwotę 12.000.000 zł. oraz pozyskaniu przez MZK 

Sp. z o. o. preferencyjnego kredytu z Banku Roz-

woju Rady Europy. Nowe MANy zastąpiły mocno 

wysłużone Ikarusy i Jelcze pamiętające jeszcze lata 

osiemdziesiąte XX wieku. Wszyscy pasażerowie 

doceniają z pewnością komfort podróżowania tymi 

klimatyzowanymi wozami. Nowe autobusy są w pełni 

niskopodłogowe, posiadają nowoczesne wyświetla-

cze diodowe oraz system zapowiedzi głosowych, co 

czyni je przyjaznymi osobom niepełnosprawnym. 

MANy są również zdecydowanie bardziej ekologiczne 

od swoich ponad dwudziestoletnich poprzedników. 

Zakup pojazdów możliwy był dzięki emisji przez Miasto Opole obligacji na kwotę 12.000.000 zł.

Nowe MANy zastąpiły mocno wysłużone Ikarusy i Jelcze

Nowe autobusy
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Emisja spalin silników w zakupionych autobusach 

zgodna jest z restrykcyjnymi europejskimi normami 

Euro 5 i EEV.

Życzymy wszystkim pasażerom komunikacji miejskiej 

w Opolu miłego podróżowania nowymi autobusami 

i z niecierpliwością czekamy na kolejne 

nowoczesne wozy. W 2014 roku MZK  

Sp. z o. o. dzięki unijnej dotacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Opolskiego wzbogaci 

się o dwa kolejne pojazdy. Tym razem 

będą to, większe od standardowych, autobusy  

piętnastometrowe. Procedura przetargowa na wy-

łonienie dostawcy własnie się zakończyła. 

Tekst: Rafał Makarewicz
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Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad mały-

mi dziećmi (do lat 3), którego celem jest pomoc  

rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiąz-

kami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Żłobek jest 

miejscem, gdzie dziecko ma możliwość skorzystania  

z najwyższych standardów opieki, niezależnie od 

sytuacji rodziny i gdzie ewentualne niedostatki  

w zaspokojeniu potrzeb dziecka mogą zostać  

w dużej mierze zrekompensowane.

 Do zadań żłobka należą w szczególności:

•	 zapewnienie	dziecku	opieki	w	warunkach	byto-

wych zbliżonych do warunków domowych,

•	 zagwarantowanie	dziecku	właściwej	opieki	pielę-

gnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć 

Miasto Opole na rzecz rodziny aktywnie podejmuje różnorodne działania, wśród których 

na szczególną uwagę zasługują działania na rzecz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Działania na rzecz rodziny – miejsca opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3, żłobki publiczne oraz niepubliczne funk-
cjonujące na terenie Opola.

O żłobkach

ARTyKUły
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zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnie-

niem indywidualnych potrzeb dziecka,

•	 prowadzenie	zajęć	opiekuńczo-wychowawczych	

i edukacyjnych, uwzględniające rozwój psychomo-

toryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.

W 2011 roku w mieście Opolu funkcjonowały  

4 żłobki miejskie z 280 miejscami dla dzieci. W związku  

z wejściem w życie ustawy o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 podjęto szereg działań mających na 

celu zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3. 

W 2012 roku rozpoczął funkcjonowanie 

nowy żłobek dla 50 dzieci w Opolu przy  

ul. Górnej 50. W działających żłobkach 

miejskich zwiększono liczę miejsc dla dzieci 

poprzez wykonanie remontów i adaptacji 

obiektów polegających na dostosowanie 

do obowiązujących standardów. W efek-

cie działań uzyskano zwiększenie miejsc  

w żłobkach miejskich o 124 miejsca.

Od 2011 roku w budżecie miasta planowane 

są środki finansowe dla podmiotów niepublicznych 

prowadzących żłobki na terenie Opola, wpisanych 

do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowa-

dzonego przez Prezydenta Miasta Opola. Dotacja 

celowa na każde dziecko objęte 10 godzinną opieką 

w żłobku obecnie wynosi 650 zł miesięcznie. 

Obecnie podpisanych jest 10 umów na przekazywa-

nie dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką  

w żłobkach niepublicznych - liczba miejsc dotowa-
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Wykaz żłobków publicznych prowadzonych na terenie miasta Opola na podstawie 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

Lp. nazwa żłobka Adres Liczba miejsc

1. Żłobek nr 2 w Opolu Pl. Teatralny 3; 45-056 Opole 60

2. Żłobek nr 3 w Opolu ul. Górna 50; 45-403 Opole 58

3. Żłobek nr 4 w Opolu ul. n. Barlickiego 2; 45-083 Opole 100

4. Żłobek nr 9 w Opolu ul. Skautów Opolskich 6; 45-286 Opole 93

5. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu ul. A. Dambonia 3; 45-861 Opole 93

nych w 2014 roku wynosi 492. Reasumując w Opolu 

mamy obecnie 896 miejsc dla dzieci w wieku do lat 

3 (w stosunku do roku 2011 wzrost o 616 miejsc).

Tekst: Mateusz Szpryngiel

Wykaz żłobków prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie miasta Opola na 
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Lp. Nazwa lub imię  
i nazwisko podmiotu prowadzącego Liczba miejsc

Liczba miejsc dotowanych  
z budżetu miasta Opola  

w 2014 r.

1.
Centrum Opieki i Edukacji „DInO” s.c. Katarzyna Rerich, 

Grzegorz Maćkowiak Opole, ul. Katowicka 50
63 63

2.
Firma „Aleksandra” Aleksandra Kłobut, Opole, 

ul. Groszowicka 16
30 24

3.
Agencja Mawex Maria Śmigielska Sp. j. Opole, 

ul. Powstańców Śl. 34; Opole, ul. Partyzancka 7
91 89

4.
Bajkowo s.c Marzena Kobzan, Anna Kobzan; Opole, 

ul. Sienkiewicza 17; 
59 59

5.
 Service Center s.c; Bogumiła Paprocka, Jakub Paprocki; 

Opole, ul. Wieluńska 21
75 75

6. Grzegorz Tarka „Kraina Marzeń”; Opole, ul. Solskiego 29 49 49

7.
Agnieszka Wąsowicz; Opole, ul. Turkusowa 2; Opole, 

ul. Św. Jacka 2
30 30

8.
Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem „Kangurek 24” 

s.c Marzena Trojanowska, Ryszard Gorzula; Opole, 
ul. Lawendowa 18

30 30

9.
Żłobek niepubliczny „Płomyczki” Aneta Banach; Opole, 

ul. Augusta Bassego 9a
25 25

10.
Centrum Kreatywności-Kreatywny Żłobek; 

Karolina Mysiura-Wojtuś; Opole, ul. Luboszycka 11/30
59 48

Razem 511 492
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HFG specjalizuje się w opracowywaniu  

i produkcji złożonych konstrukcji dla 

przemysłu energetycznego, jak również 

wydobywczego ropy oraz gazu, oferu-

jąc jednocześnie szeroki zakres usług, 

od wstępnej koncepcji przez opraco-

wania dokumentacji szczegółowego  

Otwarcie HFG w Opolu

Fabryka zlokalizowana jest na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

w Opolu przy ul. Oświęcimskiej. 

Firma Heerema Fabrication Group (HFG) uruchomiła w dniu 
29.11.2013 r. nowy zakład. 
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projektu produkcji do zaopatrzenia, budowy  

i odbiorów.

Z trzema dużymi zakładami produkcyjnych położo-

nymi wokół morza północnego, fabryką w Opolu 

oraz biurem projektowym w Holandii, HFG posiada 

możliwości projektowania i budowy wielkich kon-

strukcji przemysłowych w kontrolowanych i ściśle 

określonych warunkach.

W nowym zakładzie pracę znajdzie łącznie 150 osób. 

Wartość inwestycji wyniosła 19,9 PLN mln.

Tekst: Michał Kramarz
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•	 Jasno	określone	priorytety	inwestycyjne

•	 Sprawnie	działający	i	rozwijający	się	przemysł

•	 Doskonałej	jakości	infrastruktura

•	 Zaplecze	naukowo	–	techniczne	w	postaci	6	uczelni	 

 wyższych

•	 Świetnie	wykształceni	mieszkańcy

•	 Spójny	i	atrakcyjny	system	zachęt	dla	nowych	 

 inwestycji

•	 Wysoka	jakość	życia

•	 Bogata	oferta	inwestycyjna

Opole, miasto z perspektywami.

Stanowimy znaczący punkt na mapie inwestycyjnej Polski – kraju, który w ostatnich 

latach odnotowuje dynamiczny wzrost napływu inwestycji bezpośrednich. Wyjątkowe 

możliwości, będące podstawą sukcesu firm działających na terenie miasta, wynikają  

z kilku kluczowych czynników.

Miasto Opole oferuje szczególnie przyjazne środowisko dla 
prowadzenia i rozwoju biznesu. Potwierdza to między inny-
mi wysoka czwarta pozycja w prestiżowym rankingu miasta 
przyjaznych dla biznesu przedstawionym przez magazyn 
„Newsweek”. 
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•	 Niskie	koszty	prowadzenia	działalności	gospo- 

 darczej

•	 Utrwalone	więzi	gospodarcze	z	partnerami	z	Polski 

  i zagranicy

•	 Intensywna	i	ścisła	współpraca	opolskich	uczelni	 

 z biznesem

•	 Idealne	miejsce	do	ekspansji	na	rynki	Europy	 

 Zachodniej, Środkowej i Wschodniej

•	 Sąsiedztwo	aglomeracji	Wrocławskiej	i	Katowickiej

Nasze strategiczne podejście do kwestii tworzenia 

warunków dla rozwoju biznesu opieramy na założeniu 

wspomagania branż kluczowych dla miasta i regionu. 

Zachęcamy przedstawicieli producentów żywności, 

maszyn i urządzeń, materiałów budowlanych firm  

z sektora outsourcingu usług biznesowych, dewe-

loperów oraz firm zajmujących się badaniami i roz-

wojem nowych technologii do prowadzenia swoich 

inwestycji na terenie Opola.

Inwestycje

Okres ostatnich paru lat to dla Opola intensywny  

napływ nowych inwestycji. Swoje siedziby postano-

wiły tu otworzyć firmy takie jak: Capgemini, Future 

Processing, czy Opta Data z branży usług dla biznesu. 

Swoje zakłady produkcyjne zlokalizowały w Opolu 

zagraniczne koncerny jak IFM Ecolink, The Pasta 

Food Company, Hereema Fabrication Group oraz 

Polaris Industries. Notowany na Nowojorskiej Giełdzie 

(NYSE: PII) Polaris to uznany lider w branży sportów 

motorowych, którego roczna sprzedaż w 2012 r. 

wyniosła 3,2 mld USD. 

Lokalne firmy również 

stawiają na rozwój, Swo-

je zakłady rozbudowują 

lub budują od podstaw 

PZ Stelmach, Art-Odlew, 

Kamex, Selt oraz wiele 

innych.

Innowacje

Motorem opolskiej go-

spodarki są innowacje 

wprowadzane zarówno 

przez rodzimych jak i ze-

wnętrznych przedsiębior-

ców. Na terenie miasta 

działają krajowi liderzy 

innowacji z takich branż 

jak telekomunikacja, motoryzacyjna oraz ochrona 

środowiska reprezentowane między innymi przez 

firmy Atmoterm S. A., Movie Bird oraz Dempol eco. 

Dzięki współpracy nauki i biznesu przedsiębiorstwa 

mogą wykorzystać potencjał naukowców i absol-

wentów opolskich uczelni.

Wspomagając te firmy stworzyliśmy program pomo-

cowy dla inwestorów wprowadzających nowe tech-
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nologie. Mogą oni liczyć na daleko idące zwolnienia  

w podatku od nieruchomości, aż do 50% wartości 

inwestycji.

W sąsiedztwie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nej powstało Centrum Wystawienniczo Kongresowe 

i powstaje Park Naukowo Technologiczny, które będą 

służyły jako centra rozwoju innowacji i technologii 

w branżach kluczowych dla miasta i całego regionu.

Centra Usług Outsourcingowych

Opole nazwane zostało przez Colliers International 

„Wchodzącą Gwiazdą” rynku dla lokalizacji inwestycji 

BPO/SSC. Przygotowaliśmy kompleksową ofertę dla 

potencjalnych inwestorów. Głównymi atutami Opola 

w przyciąganiu tego typu projektów jest korzystny 

klimat inwestycyjny, dostępność zasobów ludzkich, 

wysokie kwalifikacje opolskich pracowników oraz 

rozwój nowoczesnego rynku biurowego. Firmy z tego 

sektora mogą również liczyć na wsparcie ze strony 

opolskich uczelni wyższych, przykładami są między 

innymi autorski program Nokia Siemens Networks 

i Politechniki Opolskiej oraz umowy o współpracy 

między firmami Future Processing, Capgemini czy 

Opta Data a Politechniką i Uniwersytetem.

Opole jest piątym miastem w Polsce, w którym Cap-

gemini światowy lider branży, postanowił otworzyć 

swój oddział.

Nowoczesne powierzchnie biurowe

Duża liczba studentów, ciekawe kierunki studiów, 

w tym lingwistyczne i informatyczne sprawiają, że 

Opole postrzegane jest jako dobre miejsce dla loka-

lizacji projektów BPO (Business Process Outsourcing) 

i SSC (Shared Services Center).

Wraz ze wzrostem zainteresowania Opolem bran-

ży usług wspólnych, rośnie popyt na nowoczesne 

powierzchnie biurowe. Dlatego przygotowa-

liśmy atrakcyjną ofertę terenów pod takie obiekty  

w centrum Miasta oraz na terenie specjalnej strefy eko-

nomicznej. Inwestorzy, którzy zdecydują się na tego 

typu inwestycję mogą liczyć na ulgi w podatku od nie-

ruchomości oraz wsparcie przy pozyskiwaniu najemców.

Centrum Wysokich Technologii

Aktualnie w Opolu powstaje nowoczesny obiekt 

biurowy - Centrum Wysokich Technologii (cwt.at-

moterm.pl) – o powierzchni prawie 1,5 tys. metrów 

kwadratowych, którego ideą jest skoncentrowanie 

w jednym miejscu wielu czynników związanych 

z rozwojem firm, a tym samym stworzenie opty-

malnych warunków dla realizacji pomysłów opar-

tych na zaawansowanych technologiach. Zgodnie  

z założeniem użytkownikami Centrum będą firmy  

z sektora BPO, ITO oraz pochodne. 

Budynek dostosowany jest do potrzeb zarówno firm 

krajowych jak i zagranicznych rozpoczynających 

działalność na rynku polskim i zatrudniających  

w pierwszym etapie rozwoju kilka, kilkanaście osób.

Z oferty Centrum skorzystać mogą firmy, które ocze-

kują jedynie tymczasowej powierzchni, np. na czas 

budowy własnego biurowca lub w celu realizacji kon-

kretnego projektu na rynku opolskim jednocześnie 

oczekując powierzchni elastycznej i nowoczesnej  

z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa danych 

(bezpieczna serwerownia), z zachowaniem ciągło-

ści pracy (zasilanie rezerwowe), kontrolą dostępu 

do pomieszczeń oraz dbających o komfort swoich 

pracowników.

Tekst: Michał Kramarz
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Miasteczko wyposażone jest w zminiaturyzowane 

jezdnie, chodniki, przejścia dla pieszych, znaki dro-

gowe, jak również ogrodzenie, oświetlenie i elemen-

ty małej architektury. Dzięki niemu umożliwiamy 

prowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych, 

wzmacniając system edukacji szkolnej w zakresie 

problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Nie wszyscy bowiem wiedzą, że szkoły podstawowe 

z terenu Opola prowadzą systematycznie zajęcia  

z wychowania komunikacyjnego w ramach zajęć  

z techniki, wychowania fizycznego i godzin wycho-

wawczych zgodnie z podstawą programową. Mają 

one charakter teoretyczny i praktyczny. Zajęcia teo-

retyczne prowadzone są w pracowniach szkolnych 

Celem jego budowy było zwiększenie skuteczności nauczania prawidłowego za-

chowania w ruchu drogowym oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Kolejne środki unijne pozyskane i kolejna udana inwestycja  
w Opolu zrealizowana. Od grudnia 2013 r. teren obok  
pętli przy ul. Pużaka (osiedle AK) zmienił się w prawdziwe  
miasteczko ruchu drogowego.

Miasteczko Ruchu 
Drogowego w Opolu

M
y InW

ESTUJEM
y, W

y InW
ESTUJECIE, OnI (ZA)InW

ESTUJą

30Nr 1. kwiecień 2014 r.



przy użyciu materiałów dydak-

tycznych: plansz ze znakami 

drogowymi, makiet ulic i skrzy-

żowań oraz podręczników. Za-

jęcia praktyczne odbywają się 

najczęściej na przyszkolnych 

boiskach na zaimprowizowa-

nych placach manewrowych 

lub w salach gimnastycznych.

Dzięki miasteczku ruchu dro-

gowego dzieci i młodzież będą 

miały możliwość doskonałego 

ćwiczenia zasad poruszania się w ruchu drogowym 

w bezpiecznych warunkach. Pozwoli ono również 

na zdobywanie doświadczenia i uprawnień do 

prowadzenia rowerów i motorowerów na drogach 

publicznych. Zależy nam na tym, aby młodzi uczest-

nicy ruchu drogowego mogli zetknąć się z jak naj-

większą ilością elementów ruchu drogowego, jakie 

mogą spotkać na drogach publicznych (np. przejazd 

kolejowy, skrzyżowanie bez świateł, rondo). 

Dodatkowo miasteczko będzie dostępne  

w czasie pozaszkolnym np. pod opieką rodziców. 

Należy jednak pamiętać o zachowaniu bezpie-

czeństwa na obiekcie. Dlatego wybierając się do 

miasteczka, nie wolno zapomnieć o kasku. Obiekt 

będzie stale monitorowany, a dla osób korzysta-

jących z infrastruktury dostępna będzie toaleta  

w budynku Młodzieżowego Domu 

Kultury, filia nr 1. 

W miasteczku możliwa będzie rów-

nież organizacja wielu imprez propa-

gujących bezpieczeństwo na drodze 

np. rajdy przedszkolaka, dzień bez 

samochodu, Dzień Dziecka itp. 

Opolskie Miasteczko jest częścią 

ogólnopolskiego projektu ”Buduje-

my miasteczka ruchu drogowego”, 

dofinansowanego w 100 proc. ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa w ramach Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Inwestycja została zrealizowana wspólnie przez 

Wojewodę Opolskiego i Miasto Opole, a jej koszt 

wyniósł 380 tys. zł.

Tekst: Aleksandra Śmierzyńska
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Pierwszy pilotażowy nabór wniosków przeprowadzo-

ny został jesienią 2013 roku. Złożonych zostało 170 

wniosków. Za skrócony okres październik – grudzień 

2013 stypendia wypłacono 58 studentom. Wynosiły 

one od 630 do 1000 zł. 

W drugim naborze wnioski składane były do 24 

stycznia 2014. Aktualnie trwa ocena złożonych wnio-

sków, której dokonuje powołana przez prezydenta 

Komisja Oceniająca. Stypendia wypłacane będą przez  

9 miesięcy trwającego roku akademickiego. Liczba 

Stypendia przyznawane są za aktywną działalność w samorządzie studenckim,  

organizacjach pozarządowych i kołach naukowych. Przy ocenie brane są pod 

uwagę publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach i sympozjach 

oraz udział w badaniach naukowych. W składanych wnioskach studenci mogą  

pochwalić się otrzymanymi nagrodami, a także działalnością społeczną i artystyczną.

Ratusz uruchomił program stypendialny, przeznaczony dla 
studiujących w Opolu młodych ludzi, którzy mogą pochwalić 
się  znaczącymi osiągnięciami. 

Prezydent dla ambitnych 
studentów 
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stypendystów i wysokość stypendiów 

znana będzie po zakończeniu naboru. 

Stypendyści Prezydenta Miasta Opola 

stają się najlepszymi ambasadorami 

opolskiego środowiska akademickie-

go. Ich osiągnięcia są przykładem, że 

ambitne i zaangażowane osoby mogą 

w Opolu znakomicie zrealizować swoje 

pasje i ambicje. Promując stypendystów 

zachęcamy innych młodych ludzi do  

studiowania w Opolu – mieście, które 

wraz z uczelniami wyższymi stwarza 

wiele możliwości rozwoju. 

Tekst: Michał Kramarz
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Znaczenie partnerstwa między miastami zostało 

docenione w maju 2004 r. przez Ambasadę Rzeczy-

pospolitej Polskiej w Berlinie, a w uznaniu zasług za 

najlepsze partnerstwo między miastami w 2003 r.  

Poczdam zostało wyróżnione spośród 500 miast 

niemieckich „Wielką Nagrodą Ambasadora Rzeczy-

pospolitej Polskiej”. Partnerstwo między miastami,  

w ciągu 41 lat swojego trwania, zaowocowało mno-

gością kontaktów między organizacjami, instytucjami 

i stowarzyszeniami kultury, nauki, sportu, turystyki, 

Dosyć szybko kontakty te objęły również instytucje naukowe, przede wszystkim  

wyższe szkoły pedagogiczne, oraz lokalne rozgłośnie radiowe i redakcje gazet, a w dniu  

6 czerwca 1973 roku miejskie rady narodowe Opola i Poczdamu  podpisały Układ Przyjaźni. 

Miasto Poczdam, stolica Brandenburgii, jest jednym z naj-
starszych miast partnerskich Opola. Pierwsze, nieformalne 
jeszcze kontakty między Opolem i Poczdamem zostały za-
inicjowane na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX. 

Poczdam – miasto 
partnerskie Opola
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oświaty i szkolnictwa, gospodarki, rzemiosła i wielu 

innych dziedzin, których nie sposób tutaj wymienić.  

Rok temu obchodziliśmy jubileusz 40-lecia współ-

pracy partnerskiej między Opolem i Poczdamem.  

W dniu 17.01.2013 Prezydent Opola Ryszard Zemba-

czyński i Nadburmistrz Poczdamu podpisali umo-

wę o kontynuacji współpracy partnerskiej między 

obydwoma miastami. Uroczystość odbyła się w Sali 

Plenarnej w ratuszu w Poczdamie, a 

wśród zaproszonych gości obecny był 

m.in. Radca Ambasady przy Amba-

sadzie RP w Berlinie – Jacek Biegała. 

W ramach obchodów jubileuszu Pre-

zydent Ryszard Zembaczyński wpisał 

się do Złotej Księgi Miasta Poczdam 

za swoje zasługi na rzecz współpracy 

opolsko-poczdamskiej. 

W roku jubileuszowym odbywa-

ło się wiele imprez, m.in.: wspólny 

koncert młodzieżowych orkiestr  

w Opolu i Poczdamie, prezentacja 

miasta Poczdam na targach Tury-

stycznych „W stronę słońca” w Opolu, 

udział młodzieżowej drużyny z  Po-

czdamu na Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej 

EuroOpole. 

W terminie od 17 do 18 marca 2014 w Opolu prze-

bywała zaś oficjalna delegacja z miasta partner-

skiego Poczdam. Delegacja, na czele której stał 

Nadburmistrz – pan Jann Jakobs, w trakcie pobytu  

w Opolu miała okazję spotkać się nie tylko z Prezyden-

tem Miasta, ale i odbyć spotkania robocze i wymienić 

doświadczenia z dziedziny 

medycyny, nauki, gospodarki 

i ekonomii. Oprócz tego go-

ście zwiedzili m.in. Centrum 

Wystawienniczo-Kongreso-

we i Państwową Medyczną 

Wyższą Szkołą Zawodową 

w Opolu.

Więcej informacji o mieście 

Poczdam: www.potsdam.de

Tekst: Magdalena Makiolczyk
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Jednym z jego priorytetowych założeń jest polityka 

prorodzinna. Wspomnieć należy chociażby o sfinan-

sowaniu tzw. karty „Opolska Rodzina”, wychodzącej 

naprzeciw nie tylko rodzinom wielodzietnym, ale 

także tym z jednym, czy dwójką potomstwa. Dzięki 

wprowadzeniu karty każde dziecko, którego rodzic 

płaci podatki w Opolu, będzie mogło korzystać  

z wielu miejskich obiektów sportowych i kultural-

nych za 1 zł . Wsparcie miasta nie kończy się jednak 

na samej karcie. W tegorocznym budżecie miasta 

blisko 50 mln pochłoną wydatki związane zarówno  

z utrzymaniem żłobków i przedszkoli publicznych, jak  

Tegoroczny budżet Opola wynosi ponad 670 mln złotych i przeznaczony zostanie zarów-

no na liczne inwestycje, jak i poprawę życia codziennego mieszkańców naszego miasta.

17 grudnia 2013 r. Rada Miasta Opola na 42. sesji uchwaliła 
budżet miasta na 2014 r. Ten najważniejszy dokument, na 
którym opiera się polityka finansowa naszego miasta, zawiera 
szereg ważnych informacji dla każdego opolanina. 

Budżet na 2014 rok
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i dotacjami placówek niepublicznych. Dzięki finan-

sowaniu przez miasto różnic w opłatach, zniknął  

problem braku miejsc w żłobkach, a sytuacja  

w przedszkolach uległa znacznej poprawie.

Dla wyróżniających się studentów opolskich uczelni 

Prezydent Miasta przygotował natomiast specjalne 

stypendia, które są nie tylko nagrodą za wytężoną 

pracę żaków, ale także świetną motywacją dla tych, 

którzy zastanawiają się nad studiowaniem na opol-

skich uczelniach. Ponadto uruchomiony został pro-

gram „Praktyki zawodowe współfinansowane przez 

Prezydenta Miasta Opola”, które mają przyczynić 

się do aktywizacji studentów na wymagającym nie 

tylko doskonałego wykształcenia, ale również do-

świadczenia zawodowego rynku pracy. Na oba pro-

jekty w budżecie miasta zarezerwowano 180 000 zł.  

Szczegółowe informacje na temat programów moż-

na znaleźć na stronie miasta  (http://www.opole.pl/

programy_wsparcia_dla_studentow/).

Tegoroczny budżet wychodzi także naprzeciw  

Radom Dzielnic. Na zadania, mieszczące się w ich 

działalności statutowej przeznaczono bowiem aż 

750 000 zł! Wnioski, które Rady Dzielnic mogły, 

składać do 30 stycznia oceni do końca lutego spe-

cjalnie powołana przez Prezydenta Miasta Opola 

komisja. Szczegółowe informacje można znaleźć 

pod adresem http://www.bip.um.opole.pl/?za-

rzadzenia=1&typ=0050&typ=50&rok=2013&m-

c=12&eid=4170. 

Niedawno z ulic Opola zniknęły widywane tu od 

kilkudziesięciu lat wysłużone „Ikarusy”. Zostały już 

one w części zastąpione nowoczesnymi autobu-

sami, do których w tym roku dołączą dwa kolejne. 

Wszystko dzięki ponad 2 mln zł przeznaczonym na 

modernizację taboru MZK. Wydatek powinien się 

jednak szybko zwrócić – nowe autobusy są bowiem 

dużo bardziej ekonomiczne i ekologiczne, niż ich 

wysłużeni poprzednicy.

W tym roku odbędzie się również kolejna edycja 

konkursu „Odmień swoje podwórko”, w ramach 

którego wspólnoty mieszkaniowe i właściciele 

nieruchomości, przyległych do terenów mieszka-

niowych lub rekreacyjnych, stanowiących wyłączną 

własność Gminy Opole, będą mogli składać projekty 

zagospodarowania tych terenów. Autorzy trzech 

zwycięskich koncepcji otrzymają łącznie 150 000 zł 

na ich realizację. Więcej informacji wkrótce na 

stronie internetowej www.opole.pl.

Największą inwestycją drogową bieżącego roku 

będzie niewątpliwie długo wyczekiwana budowa 

węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej  

z drogą wojewódzką – ul. Budowlanych-Sobie-

skiego. Realizacja inwestycji pochłonie 18 mln zł  

z tegorocznego budżetu miasta. 

Remontu doczeka się także jeden z najlepiej rozpozna-

walnych budynków Opola – hala widowiskowo-spor-

towa „Okrąglak”. Koszt przebudowy z rozbudową  

i wyposażeniem obiektu wyniesie 7 mln złotych.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi za-

łożeniami budżetu miasta Opola na 2014 r. http://

www.opole.pl/urzad/uchwaly/5610-1145-Resolu-

tion-UCHWALA_NR_LII77513_RADY_MIASTA_OPO-

LA_z_dnia_17_grudnia_2013_r_w_sprawie_uchwa-

le...#paragraph3279

Tekst: Sylwia Borgul
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Pewnie nie, dlatego też postanowiłem wyposażyć 

każdego opolanina w taką wiedzę, bo przecież każdy 

lubi wiedzieć, gdzie trafiają jego pieniądze. Zgłosiłem 

się do Biura Promocji i Współpracy Międzynaorodowej 

w pomysłem na współpracę i tak stałem się przewod-

nikiem, który pojawia się w różnych punktach miasta 

informując o inwestycjach, które miasto zrealizowało 

dzięki wpływom z podatku PIT do budżetu miasta. 

I tak, dzięki wpływom z PIT miasto inwestuje w takie 

dziedziny życia, jak: 

•	 Wychowanie	młodzieży	w	szkołach,	przedszko- 

 lach, prowadzenie świetlic, pomoc dla uczniów –  

 226 mln

•	 Ochrona	zdrowia	i	pomoc	społeczna	–	85	mln

•	 Utrzymanie	obecnych	i	budowa	nowych	dróg, 

 ścieżek rowerowych, linii światłowodowych, 

 utrzymanie autobusowej komunikacji miejskiej, 

 zakup nowych autobusów – 71 mln

Czy potencjalny mieszkaniec Opola, jadąc autobusem lub pływając w basenie, ma 

świadomość tego, że część jego podatku dochodowego trafiła właśnie w to miejsce? 

Takie pytanie zadałem sobie pewnego słonecznego dnia, 
idąc przez Rynek w Opolu. 

Dokąd zmierza Twój Pan Podatek?

ARTyKUły
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•	 Prowadzenie	teatru,	bibliotek,	muzeum,	galerii,	 

 obiektów sportowych, ogrodu zoologicznego, 

 utrzymanie obiektów sportowych i budowa 

 nowych, wspomaganie klubów sportowych oraz 

 rozwój sportowy młodzieży – 64 mln

•	 Działania	służące	ochronie	środowiska,	dbanie 

 o tereny zieleni, rewitalizacja parków, oświetlenie 

 miasta, budowa kanalizacji, oczyszczanie miasta –  

 54 mln

•	 Infrastruktura	mieszkaniowa	–	32	mln

•	 Bezpieczeństwo	publiczne	i	ochrona	przeciwpo- 

 żarowa – 18 mln.

Wpływ z PIT to istotna sprawa z punktu widzenia rozwo-

ju Miasta. To co Miasto otrzymuje z Twoich podatków 

jest oddawane Tobie poprzez realizację wyznaczonych 

celów dla Ciebie.

Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy korzysta się  

z infrastruktury miejskiej, transportu i usług, a swój po-

datek odprowadza w innej 

gminie. Coraz więcej miej-

scowości walczy o podat-

nika, bo to dzięki niemu 

są w stanie sprawnie 

funkcjonować.  Opo-

le też podjęło walkę  

i zaprasza wszystkie oso-

by, które mieszkają tu, pracują lub stu-

diują, do przeniesienia swojego podatku 

do tego pięknego miasta. 

Sprawa jest banalnie prosta: 

Jeśli chcesz, aby Twój podatek 

trafił do Opola, wystarczy wypeł-

nić jednostronicowy formularz 

ZAP-3, w którym wystarczy wpisać 

adres zamieszkania w Opolu (nie musi 

być meldunek) i przekazać formularz do  
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I Urzędu Skarbowego w Opolu. Zmianę można rów-

nież dokonać podczas składania rocznego zeznania 

podatkowego PIT, w którym również wpisujemy adres 

zamieszkania w Opolu. 

Obecnie spotkać mnie można m.in. w Wodnej Nucie  

i Miejskiej Bibliotece Publicznej, a w swojej kieszkonce 

mam czysty formularz ZAP-3, który wystarczy wypełnić. 

Warto skorzystać i przepisać swój Podatek do Opola. 

Uwaga, konkurs!

Dla wszystkich osób, które przeniosły na podstawie for-

mularza ZAP – 3 lub deklaracji podatkowej podatek PIT 

za rok 2012 lub 2013 do Pierwszego Urzędu Skarbowego 

w Opolu lub złożyły  deklarację podatkową  PIT za rok 

2013 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu, Urząd 

Miasta Opola przygotował konkurs. 

Aby wziąć w nim udział należy wypełnić konkursowy 

formularz zgłoszeniowy, który będzie można pobrać 

ze strony internetowej www.opole.pl oraz w Biurze 

Obsługi Obywatela w Urzędzie Miasta Opola od dnia 

rozpoczęcia konkursu. 

W konkursowym formularzu zgłoszeniowym należy 

potwierdzić przeniesienie podatku lub złożeniu dekla-

racji podatkowej PIT za rok 2013 w Pierwszym Urzędzie 

Skarbowym w Opolu oraz odpowiedz na pytanie „Gdzie  

skierowałbyś swój podatek i dlaczego?” nie przekraczając 

250 znaków bez spacji.

Zapraszam do wspólnej zabawy! 

Tekst: Twój Pan Podatek
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24/04 CZWARTEK
BUDYNEK DAWNEGO KONSULATU RP W OPOLU

UL. KONSULARNA 1

12:00 UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKO-

WEJ POŚWIĘCONEJ JANOWI KARSKIEMU W SETNĄ 

ROCZNICĘ URODZIN. 

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU

MAŁY RYNEK 7, WEJŚCIE OD UL. MUZEALNEJ 

17:00 SPOTKANIE Z DR. MACIEJEM BORKOWSKIM, KS. 

SŁAWOMIREM FONFARĄ I PROF. JOLANTĄ KWIATEK 

PT. „OPOLE, MIASTO WIELU WYZNAŃ – SZKOLNIC-

TWO I OŚWIATA”.

MUZEUM JEST UDOSTĘPNIANE DLA WSZYSTKICH 

ZWIEDZAJĄCYCH BEZPŁATNIE W GODZINACH OD 

10.00 DO 19.00. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPOLU

UL. MINORYTÓW 4

17.00 WERNISAŻ WYSTAWY „CERAMIKA TUŁOWICKA”.

18:00 SPOTKANIE Z TYMONEM TYMAŃSKIM I RA-

FAŁEM KSIĘŻYKIEM. PROMOCJA KSIĄŻKI „ADHD 

AUTOBIOGRAFIA”.

24-28 kwietnia

DNI OPOLA

ARTyKUły
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PUB „POD AMFITEATREM”

UL. BARLICKIEGO

12:00 ROZPOCZĘCIE IMPREZY DLA DZIECI, W TYM GRY 

INTERAKTYWNE I WYŚWIETLANIE FILMÓW.

RYNEK

KINO W MIEŚCIE NA WESOŁO

20:30 WIECZÓR Z KOMEDIĄ FRANCUSKĄ – PROJEKCJA 

FILMU PT. „NIC DO OCLENIA”, REŻ. DANY BOON. 

WZGÓRZE UNIWERSYTECKIE

19:30 KONCERT – MUZYCZNY ŻYCIORYS FRANKA SINATRY 

Z UDZIAŁEM PIOTRA JURKOWSKIEGO, ŁUKASZA SZUBY, 

KRZYSZTOFA PUMY PIASECKIEGO (W RAZIE NIEPOGODY 

KONCERT ZOSTANIE PRZENIESIONY DO SCK). WSTĘP 

BEZPŁATNY. 

25/04 PIĄTEK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPOLU

UL. MINORYTÓW 4 / PLAC WOLNOŚCI

12:00-17:00 KIERMASZ UŻYWANYCH KSIĄŻEK. STOISKO 

Z KSIĄŻKAMI DLA DZIECI I RODZICÓW – PROMOCJA 

POSTAW RODZICIELSKICH.

14:00-17:00 SPA NA ŁAPACH – WSZYSTKO O ZWIERZĘTACH 

DOMOWYCH, W TYM ROZMOWY Z WETERYNARZEM, 

KOSMETYCZKĄ I FRYZJEREM ZWIERZĄT, A TAKŻE OPO-

WIEŚCI O PSACH TROPIĄCYCH, KTÓRE PRACUJĄ DLA 

STRAŻY CELNEJ. 

17:00 ZAPROJEKTUJ WŁASNĄ OKŁADKĘ – (RE)DESIGN 

OKŁADKI – AKCJA PROJEKTOWANIA „NA NOWO” OKŁA-

DEK KSIĄŻEK PRZEZ OPOLSKICH ARTYSTÓW, M.IN. H. 

FLEGER, A. SZNEJWEISA, Z. PELONA, R. SUCHIŃSKIEGO. 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA PROJEKT OKŁADKI DO 

ULUBIONEJ KSIĄŻKI. 

MURY OBRONNE – BASZTA ARTYLERYJSKA (K. KA-

TEDRY)

16:00-20:00 NAJAZD BRACTW RYCERSKICH I WOJÓW, 

FORMOWANIE OBOZOWISKA I KRAMÓW ŚREDNIOWIECZ-

NYCH KUPCÓW, POKAZY DAWNEGO RZEMIOSŁA.

GALERIA ANEKS GSW

PL. TEATRALNY 12

18:00 LAURA MAKABRESKU – WERNISAŻ WYSTAWY 

FOTOGRAFICZNEJ. 

NARODOWE CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI / SALA 

KAMERALNA

UL. PIASTOWSKA 14A

19:00 OPOLSKIE ELIMINACJE DO KONCERTU „DEBIUTY” 

NA KRAJOWYM FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU 

(SALA KAMERALNA). UROCZYSTE WRĘCZENIE TYTUŁU 

AMBASADORA STOLICY POLSKIEJ PIOSENKI PANI ELŻ-

BIECIE ZAPENDOWSKIEJ. WSTĘP WOLNY. LICZBA MIEJSC 

OGRANICZONA.

PUB „POD AMFITEATREM”

UL. BARLICKIEGO

18:00-23:00 MISTRZOSTWA OPOLA W DARCIE I BILARDZIE.

FILHARMONIA OPOLSKA IM. JÓZEFA ELSNERA

UL. KRAKOWSKA 24

19:00 KONCERT ORKIESTRY SYMFONICZNEJ FILHARMONII 

OPOLSKIEJ POD BATUTĄ BARTOSZA ŻURAKOWSKIEGO 

Z UDZIAŁEM MEKSYKAŃSKIEGO SOLISTY JOSÉ ADOLFO. 

W PROGRAMIE: „HAROLD W ITALII” HEKTORA BERLIOZA 

ORAZ „KAPRYS WŁOSKI” PIOTRA CZAJKOWSKIEGO. KON-

CERT BILETOWANY. CENA BILETU 10 ZŁ (W SPRZEDAŻY 

OD 7 KWIETNIA).

RYNEK

17:00-19:00 KONCERT KARAOKE 50+. NAJPOPULARNIEJ-

SZE POLSKIE PIOSENKI.

KINO W MIEŚCIE NA WESOŁO

20:30 PROJEKCJA UKRAIŃSKIEGO FILMU NIEMEGO 
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„SZKURNIK” (CWANIAK) Z 1929 ROKU Z MUZYKĄ NA 

ŻYWO MARCINA PUKALUKA ORAZ POKAZ FILMU 

„WHISKY DLA ANIOŁÓW” W REŻ. KENA LOACHA Z 2012 r., 

 WIELKA BRYTANIA.

26/04 SOBOTA
REKREACJA – DZIEŃ OTWARTY MOSIR OPOLE

PŁYWALNIA „AKWARIUM“, UL. OZIMSKA 48 B 

BEZPŁATNE WEJŚCIE NA TORY OGÓLNODOSTĘPNE NA 

DUŻEJ NIECCE BASENU. WEJŚCIÓWKI DO ODBIORU  

W KASIE PŁYWALNI. SZCZEGÓŁY: WWW.MOSIR.OPOLE.PL

PŁYWALNIA „WODNA NUTA”, UL. PRÓSZKOWSKA 96

6:00-15:00 BEZPŁATNE WEJŚCIE NA PŁYWALNIĘ. ILOŚĆ 

MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WEJŚCIA.

STADION LEKKOATLETYCZNY, UL. SOSNKOWSKIEGO 12

9:00-21.00 BEZPŁATNE WEJŚCIE DO SIŁOWNI.

10:00-14:00 INDYWIDUALNA OPIEKA TRENERA.

10.00-12:00 TESTY SPRAWNOŚCIOWE.

12:30-13:30 CROSSFIT.

14:00 POKAZ FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO – WOLVERI-

NES OPOLE.

LODOWISKO „TOROPOL”, UL. BARLICKIEGO 13

BEZPŁATNE WEJŚCIE NA ŚLIZGAWKI W GODZINACH: 14:30, 

16:30, 18:30, 20:15. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WEJŚCIA.

CENTRUM SPORTU, UL. WANDY RUTKIEWICZ 10

10:00 III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ NA RZECZ LARYNGEK-

TOMOWANYCH O PUCHAR PREZESA OPOLSKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ. W TURNIEJU ZMIERZĄ SIĘ DRUŻYNY LE-

KARZY, PRACOWNIKÓW MOSIR, DZIENNIKARZY RADIA 

OPOLE. W PRZERWIE MECZU ZAGRA ZESPÓŁ DOKTOR 

BEND, ODBĘDZIE SIĘ POKAZ CAPOEIRY ORAZ POKAZ 

PIERWSZEJ POMOCY. WSTĘP BEZPŁATNY.

STAW BARLICKIEGO

18:00 POKAZ MODELI PŁYWAJĄCYCH.

PARK NADODRZAŃSKI 

12:00 NAUKA JAZDY NA ROLKACH POD OPIEKĄ JARKA 

TOMANIKA.

WZGÓRZE UNIWERSYTECKIE – STUDNIA 

ŚW. WOJCIECHA

10:00-18.00 OPOLSKIE BRACTWO WOJCIECHOWE ZA-

PRASZA NA DEGUSTACJĘ WODY ŻYCIA ORAZ ZIÓŁ NA 

DOLEGLIWOŚCI XXI WIEKU.

MDK (PASIEKA)

12:00-18:00 PARK ROZRYWKI DLA DZIECI, OK. G. 14.00 

PREZENTACJA ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH 

PRZY MDK.

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OPOLU

PLAC TEATRALNY 12

12:00 WARSZTATY RODZINNE „TAJEMNICZA NIESPO-

DZIANKA” – WSTĘP WOLNY.

RYNEK

10:00 MARSZ RODZINNY – POZNAJEMY PEREŁKI STAREGO 

OPOLA – ZBIÓRKA PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM RATUSZA –  

ORGANIZATOR: POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCI-

STÓW I INWALIDÓW PRZY OSM „PRZYSZŁOŚĆ”.

12.00-16.00 TANECZNE SZALEŃSTWO W OPOLU.

BLOK KARAIBSKI – POKAZ I NAUKA SALSY, BACHATY, ME-

RENGUE, RUEDA DE CASINO, LATINO SHOW (FORMACJA 

OPOLSKIEJ SZKOŁY SALSY SALSA LOCA). 

BLOK CONTEMPORARY – POKAZ JAZZU, MODERN, SHOW 

DANCE.

BLOK STREET DANCE – POKAZY HIP-HOP, POPPING, 

BREAKDANCE.
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TURNIEJ TAŃCA ULICZNEGO DLA KAŻDEGO – KONKURS 

TANECZNY DLA OPOLAN ROZEGRANY W 3 KATEGORIACH: 

BREAKDANCE, HIP-HOP ORAZ POPPING.

BLOK TAŃCA BRZUCHA, POKAZY GWIAZDY WERONIKI 

SAHAR LITWIN (3 STYLE TAŃCA BRZUCHA) ORAZ KON-

KURS TANECZNY.

BLOK TAŃCA FOLKLORYSTYCZNEGO, M.IN.: POKAZY 

POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH, POKAZY TAŃCA IR-

LANDZKIEGO, POKAZY TAP DANCE (STEP AMERYKAŃSKI).

KONKURS GRAFFITI O TEMATYCE: LATINO, JAZZ, STREET. 

FUNDATORZY NAGRÓD: RDC I PREZYDENT MIASTA 

OPOLA. 

MURY OBRONNE – BASZTA ARTYLERYJSKA 

(K. KATEDRY)

10:00-22:00 OPOLSKIE BRACTWO RYCERSKIE ZAPRASZA 

NA JARMARK ŚREDNIOWIECZNY, POKAZY DAWNEGO 

RZEMIOSŁA I GINĄCYCH ZAWODÓW.

11:00 UROCZYSTE PRZYWITANIE GOŚCI.

11:15 TAHEYA – ORIENTALNY TANIEC BRZUCHA.

11:30 KONCERT ZESPOŁU CALATA Z CZECH.

12:00 POKAZ TAŃCÓW DAWNYCH, POKAZY CZERPANIA 

PAPIERU ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW CERAMICZ-

NYCH NA KOLE GARNCARSKIM.

12:30 POKAZ ARTYLERII OPOLSKIEGO BRACTWA RYCER-

SKIEGO.

13:00 KONCERT ZESPOŁU CALATA Z CZECH.

13:30 WARSZTATY TAŃCA DAWNEGO.

14:00 ŚREDNIOWIECZNE ZABAWY PLEBEJSKIE.

14:30 POKAZY WALK RYCERSKICH I UZBROJENIA RYCER-

SKIEGO.

15:00 KONCERT ZESPOŁU CALATA Z CZECH.

15:30 TURNIEJ BOJOWY WOJÓW WCZESNOŚREDNIO-

WIECZNYCH.

17:00 TURNIEJ BOJOWY RYCERSKI POŁĄCZONY Z POKA-

ZEM ARTYLERYJSKIM.

19:00 INSCENIZACJA BITWY.

19:30 KONCERT MUZYKI IRLANDZKIEJ ZESPOŁU CASTLE 

DREAMS.

20:45 TAHEYA – POKAZ TAŃCA BRZUCHA ZE SKRZY-

DŁAMI IZYDY.

21:00 WIECZORNY POKAZ ALCHEMICZNY MISTRZA 

BARTŁOMIEJA.

21:30 FIRESHOW W WYKONANIU GRUPY ELEMENTAL Z 

BIAŁORUSI.

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

MAŁY RYNEK 7, WEJŚCIE OD UL. MUZEALNEJ ORAZ 

GALERIA PRZY UL. OZIMSKIEJ 10

MUZEUM JEST UDOSTĘPNIANE DLA WSZYSTKICH ZWIE-

DZAJĄCYCH BEZPŁATNIE W GODZINACH OD 12.00 DO 

20.00 W RAMACH AKCJI „DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI”. PRA-

COWNICY MUZEUM BĘDĄ PROWADZIĆ ANIMACJE PRZY 

OBRAZIE JANA CYBISA – NAJWYBITNIEJSZEGO MALARZA 

OPOLSZCZYZNY, PRZY OŁTARZU CECHOWYM I RZEŹBIE 

JANA BOROWCZAKA „OPOLSKA NIKE”. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPOLU

UL. MINORYTÓW 4 / PLAC WOLNOŚCI

12:00-17:00 KIERMASZ UŻYWANYCH KSIĄŻEK. STOISKO 

Z KSIĄŻKAMI DLA DZIECI I RODZICÓW – PROMOCJA 

POSTAW RODZICIELSKICH.

13:00 SPOTKANIE Z DOROTĄ SUMIŃSKĄ, LEKARKĄ WE-

TERYNARII I PUBLICYSTKĄ. PROMOCJA KSIĄŻKI „DALEJ 

NA CZTERECH ŁAPACH”.

NARODOWE CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI / AMFI-

TEATR, UL. PIASTOWSKA 14A

18:15 KONCERT ZESPOŁU SOUL CITY.

19:00 WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU.

20:10 KONCERT ZESPOŁU BAJM.

KONCERT BILETOWANY. CENA BILETU 15 ZŁ (BILETY  

W SPRZEDAŻY OD 23 KWIETNIA W GODZINACH 10:00-

18:00, KASA NCPP).

PUB POD AMFITEATREM

22:30 KONCERT ZESPOŁÓW „LOS KALAFIOROS” I „HOL-
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TER”, DJ BLANE D.

RESTAURACJA RADIOWA

20:00 SALSOTEKA W RADIOWEJ – CAŁONOCNA IMPREZA 

TANECZNA DLA WSZYSTKICH DOROSŁYCH OPOLAN. KON-

KURSY Z NAGRODAMI, POKAZY TANECZNE, PROMOCJA 

KULTURY AFRO-KUBAŃSKIEJ I LATYNOAMERYKAŃSKIEJ.

27/04 NIEDZIELA
MDK (PASIEKA)

12:00-18:00 PARK ROZRYWKI DLA DZIECI, O 14:00 PRE-

ZENTACJA ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH 

PRZY MDK.

WZGÓRZE UNIWERSYTECKIE – STUDNIA 

ŚW. WOJCIECHA

10:00-18:00 OPOLSKIE BRACTWO WOJCIECHOWE ZA-

PRASZA NA DEGUSTACJĘ WODY ŻYCIA ORAZ ZIÓŁ NA 

DOLEGLIWOŚCI XXI WIEKU.

OPOLSKI DZIEŃ RODZINY

NARODOWE CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI / AMFI-

TEATR, UL. PIASTOWSKA 14A

14:00-17:00 KOLOROWA NIEDZIELA – IMPREZA PLENE-

ROWA DLA DZIECI. W PROGRAMIE: WYSTĘPY ZESPOŁÓW 

DZIECIĘCYCH MDK, SPOTKANIE   Z ILUZJONISTĄ 

TOMASZEM VINCI, KONKURSY Z NAGRODAMI, ZABAWY 

DLA DZIECI, POKAZY KULINARNE DLA DZIECI I RODZICÓW 

PT. „KUCHNIA TADKA NIEJADKA”. STOISKO PROMUJĄCE 

RODZICIELSTWO I RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE.

PUB POD AMFITEATREM

14:00-21:00 OPOLSKI DZIEŃ PIŁKARZYKÓW – TURNIEJ.

MURY OBRONNE – BASZTA ARTYLERYJSKA 

(K. KATEDRY)

11:00-15:00 OPOLSKIE BRACTWO RYCERSKIE ZAPRASZA 

NA JARMARK ŚREDNIOWIECZNY, TURNIEJ ŁUCZNICZY, 

NAUKĘ STRZELANIA Z ŁUKU I RZUTU TOPOREM, NOŻEM 

I WŁÓCZNIĄ ORAZ POKAZ ŚREDNIOWIECZNYCH ZABAW 

PLEBEJSKICH.

FILHARMONIA OPOLSKA IM. JÓZEFA ELSNERA

UL. KRAKOWSKA 24, SCENA PLENEROWA

14:00-18:00 KONCERT SZANTOWY „PIEŚNI SPOD ŻAGLI”.

KATEDRA OPOLSKA 

19:30 KONCERT Z OKAZJI KANONIZACJI OJCA ŚWIĘTEGO 

JANA PAWŁA II Z UDZIAŁEM WYBITNYCH WŁOSKICH AR-

TYSTÓW MASSIMO MERCELLEGO (FLET) ORAZ RAMINA 

BAHRAMIEGO (FORTEPIAN). W PROGRAMIE NAJPIĘK-

NIEJSZE SONATY FLETOWE JANA SEBASTIANA BACHA.

28/04 PONIEDZIAŁEK
TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

MAŁA SCENA

17:00 „BAŚNIOWY SPACER PO OPOLU” – PREZENTACJA 

8 FORM TEATRALNYCH PRZYGOTOWANYCH NA POD-

STAWIE UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE 

„BAJKA O OPOLU”.

DUŻA SCENA 

19:00 SPEKTAKL „MOJE MIASTO. OPOLE” Z UDZIAŁEM 

MIESZKAŃCÓW OPOLA. 

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI NA OBA SPEKTAKLE SĄ DO OD-

BIORU W KASIE TEATRU OD 22 KWIETNIA. ILOŚĆ MIEJSC 

OGRANICZONA.

KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ I ŚW. WOJ-

CIECHA NA GÓRCE

18:00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA KU CZCI ŚW. WOJCIE-

CHA, PATRONA OPOLA, W INTENCJI MIESZKAŃCÓW 

MIASTA.

IMPREZY I ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:

22/04 WTOREK
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FILHARMONIA OPOLSKA

19.00 KONCERT RAVEL PIANO DUO – AGNIESZKA KO-

ZŁO – KATARZYNA EWA SOKOŁOWSKA. W PROGRAMIE: 

WYBRANE UTWORY F. SCHUBERTA, M. MOSZKOWSKIE-

GO, D. MILHAUDA, M. RAVELA, W. LUTOSŁAWSKIEGO. 

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI SĄ DO ODBIORU W KASIE FO 

W DNIU KONCERTU. 

PODCZAS DNI OPOLA KAWIARNIA „SOPELEK” ZAPRASZA 

NA PUCHARY LODOWE ZE ZNIŻKĄ 15%. 

KAWIARNIA „COFFEEMOMENT” POLECA CAFE LATTE  

I CIASTKO ZA JEDYNE 10 ZŁ I ZACHĘCA DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM.

HERBACIARNIA „JASMINUM” PROPONUJE 20% RABATU 

NA CAŁE MENU 25 I 26 KWIETNIA, A 27 I 28 KWIETNIA 

OFERUJE 10% RABATU NA WSZYSTKIE AKCESORIA HER-

BACIANE. 

PUB „MASKA” ZAPRASZA NA PSTRĄGA Z PIECA Z PYSZ-

NYMI DODATKAMI I NIESPODZIANKĄ ZA JEDYNE 26 ZŁ. 

BAR „KINGSIZE” ZAPRASZA W CZASIE DNI OPOLA NA 

WSPANIAŁE BAGIETKI W DOBREJ CENIE ORAZ 24 KWIET-

NIA NA WIECZÓR KARAOKE POŚWIĘCONY PIOSENCE 

FESTIWALOWEJ. 

KAWIARNIA „POD ARKADAMI” PROPONUJE 10% RABATU 

NA CIASTA PODCZAS DNI OPOLA. 

PUB „POD AMFITEATREM” ZAPRASZA NA OBIADY RO-

DZINNE Z 25% RABATEM 28 KWIETNIA.
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Miejskie obchody 10-lecia wejścia 
Polski do Unii Europejskiej

ARTyKUły

9 maja 2014 r.
Godz. 11:30

Przemarsz Parady Dziesięciolatków z orkiestrą, ma-

żoretkami. – z Placu Kopernika, ulicą Sempołowskiej, 

ul. Krakowską na Rynek. 

Godz. 12:00 – 15:00

RYNEK
- odegranie hymnu Unii Europejskiej z wieży ratu-

szowej przez Tadeusza Ciułę,

- wypuszczenie gołębi oraz balonów, 

- przygotowanie wspólnego projektu (baneru), który 

zostanie zaprezentowany na ścianie Ratusza,

- DJ uczy, DJ radzi – jak obsługiwać konsolę i puszczać 

dobrą muzykę (nauka i zabawa),

- konkursy wiedzy o Unii Europejskiej dla dzieci  

i młodzieży,

- nauka tańca,

- nauka malowania sprejami Graffiti,

- prezentacja Klubów Europejskich, stoiska informa-

cyjne prezentujące  realizację projektów miękkich, 

stoisko ze zdrową żywnością 

- wspólne przygotowywanie „Dywanu Europejskiego”  

(malowanie, kolorowanie, wyklejanie). 

STAW ZAMKOWY
- występy grup artystycznych,

PLAC WOLNOŚCI
- wspólne czytanie bajek pisarzy unijnych z Posłanką 

do Parlamentu Europejskiego panią Danutą Jazło-

wiecką, babciami, dziadkami, rodzicami, artystami, 

lekarzami, muzykami, policjantami, strażakami, 

nauczycielami, urzędnikami. Gry i zabawy.

10 maja 2014 r.
Godz. 10:00-17:00

Pierwsza Gra Miejska „EuroTrip – Na tropie Europy” 

– Start i meta na RYNKU. 

Szczegóły regulaminu na stronie www.opole.pl. 
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Kalendarium wydarzeń ulokowanych na Rynku i ścisłym centrum  w Opolu:
1. Dni Opola 24-28.04.2014
 a) Kino w Mieście
 b) Koncert Karaoke 50 + najpopularniejsze Piosenki
 c) Marsz Rodzinny – Poznajemy Perełki Starego Opola
 d) Taneczne Szaleństwo w Opolu – nauka, Pokazy Tańców z całego Świata
 e) Koncert – Muzyczny Życiorys Franka Sinatry – Wzgórze Uniwersyteckie
 f) Opolskie Bractwo Rycerskie zaprasza na Jarmark Średniowieczny, pokazy dawnego rzemiosła  
  i ginących zawodów – mury obronne – Baszta Artyleryjska k. Katedry

2. 03.05. 2014 „Majówka”
Uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja – Rodzinne Warsztaty Plastyczne „Sztandary”
3. 09 – 10.05. 2014 – 10-Lecie Wejście Polski do Unii – obchody jubileuszu
 a) 09.05.2014 - Parada 10 latków, impreza na Rynku „Biało Czerwone – Unijne Opole”, występy artystyczne  
  dzieci na Stawku Barlickiego, wspólne czytanie baje w Miejskiej Bibliotece Publicznej
 b) 10.05.2014 – „I Opolska Gra Miejska na tropie Europy Eurotrip” – trasa przebiegu gry ulokowana na terenie  
  centrum Opola, start i meta Ratusz – Rynek
4. Piknik Funduszy Europejskich – 11.05.2014 – organizator UMWO
5. Targi Turystyczne „W stronę słońca” – 16-18.05.2014
6. Noc Kultury 31.05 na 01.06.2014 – cykl wydarzeń kulturalnych i artystycznych
7. Dzień Dziecka 01.06.2014 – imprezy zaplanowane z MDK – gry, zabawy, występy artystyczne
8. Muzyczny Piknik Rodzinny – 04.06.2104 organizator Filharmonia Opolska
9. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki 06-08.05.06.2014 – wydarzenia okołofestiwalowe uloko- 
 wane w ścisłym centrum miasta: „Zostań Gwiazdę – Rynek Ratusz, Festiwalowa Strefa widza ul. Św. Wojciecha”, odsłonięcie  
 kolejnych gwiazd 
10. 27.06.2014 – „Koncert Kraków i Opole śpiewają razem” – koncert w ramach wydarzeń  
 około festiwalowych – w amfiteatrze.
11. Letnie koncerty Promenadowe – lipiec – sierpień 2014
12. Ostatni weekend sierpnia 2014 – VI Festiwal Opolskich Smaków – Rynek  - 30-
31.08.2014

Z planowanych i nie potwierdzonych jeszcze organizacyjnie: „Jarmark osobliwości starych” – wrzesień/październik 
2014, cykl koncertów plenerowych na Rynku w okresie wakacji.

Kalendarium wydarzeń ulokowanych 
na Rynku i ścisłym centrum  w Opolu:
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